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RESUMO 

     Este trabalho objetiva refletir sobre o processo de laicização ocorrido no 

Brasil, em um  período denominado Segundo Reinado (1840-1889). Uma reflexão 

sobre as mudanças ocorridas no panorama sócio-político-religioso. A pesquisa foi 

baseada em periódicos de jornais e revistas publicados neste período, destacando 

o jornal “O Cristão”, como também embasamento bibliográfico. 

     A pesquisa abarca as discussões levantadas pelo proselitismo protestante em 

conjunto com o declínio da religião oficial do Império. Destaco a participação do 

missionário Robert Reid Kalley e sua esposa neste processo, mesmo 

desenvolvendo uma amizade com D. Pedro II, isso não o livrou de forte 

perseguição.  

     No primeiro capítulo, trato do monopólio da Igreja Católica, e suas 

dificuldades variadas, como: a propaganda abolicionista, as imigrações 

estrangeiras, o padroado, a questão religiosa, entre outras. 

     No segundo capítulo, discuto as questões relativas ao proselitismo protestante. 

Em destaque as publicações nas mídias disponíveis na época. E a participação em 

temas como abolição da escravatura, e o evangelismo de missão. 

Palavras-chave: Igreja Católica, O Cristão, evangelismo, protestante. 
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INTRODUÇÃO 

     A religião é parte constitutiva da sociedade ou, “a religião nunca é apenas 

metafísica” (CLIFFORD, 2008, p. 92) ela permeia a sociedade de modo a formar 

o próprio tecido social. Nesta monográfica desejo refletir sobre a importância da 

religião protestante reformada no Brasil do século XIX, que passo a chamar de 

evangélica para simplificar o termo.1 Veremos o seu esforço em expandir sua 

influencia no período anterior a República, em conjunto com o processo de 

laicização do estado brasileiro desde 1824  até a constituição da República 

Federativa do Brasil em 1891. 

     Tomei como ponto de partida da pesquisa o “Jornal o Cristão”, publicado em 

tiragem inicial no Rio de Janeiro no ano de 1889, este periódico está sob os 

cuidados da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, arquivado 

na Biblioteca da Igreja Fluminense, fundada em 11 de julho de 1858 pelo 

missionário escocês Robert Reid Kalley, voltarei a esta história mais a frente para 

melhor compreender a influência deste missionário e esta igreja no 

desenvolvimento do processo de laicização ocorrido no Brasil neste período. 

     Este tema - o processo de laicização - chamou-me a atenção quando pesquisei 

as edições iniciais de outubro de 1890 a dezembro de 1895 no jornal “O Cristão”. 

Inicialmente este jornal foi escrito por um grupo de jovens cristãos protestantes 

com o nome de “O Bíblia”, o jornal com este nome teve somente duas tiragens, a 

partir de janeiro de 1892 passa a se chamar definitivamente “O Cristão”. A 

redação localizava-se na Rua Sete de Setembro, número 71- Capital Federal e 

sendo seu redator chefe Salomão Luiz Ginsburg. As tiragens iniciais alcançavam 

Rio de Janeiro, São Paulo, Piracicaba, Juiz de Fora, Petrópolis e Niterói. Lançado 

três meses após a Proclamação da República, estando em circulação ininterrupta 

até os dias atuais. 

     Uma forte defesa da fé e da República seriam os motivadores deste jornal 

circular, como é descrito no editorial de “O Cristão” de fevereiro de 1892: 

Quando a 15 de novembro de 1889 proclamou-se a República no 

território do Brazil, novos horizontes políticos se manifestaram, de 

                                                             
1 O movimento evangélico surgiu após a Reforma Protestante, reunindo vários sub-movimentos, 

como Igrejas Reformadas, Igrejas Batistas, Pentecostalismo, Movimento Carismático, entre outros. 
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acordo com as idéas dos organizadores da nova situação e de 

conformidade com os preceitos do novo Código político.  

Entre os primeiros actos do Governo recém-inaugurado que, para nós 

acatholicos, tinham mais importância, estavam os da separação da 

igreja do Estado, do casamento civil, secularização dos cemitérios, 

liberdade de consciência e outros que tentam trazer grande soma de 

benefícios a esta nação. 

 

     Dentre os artigos e informações contidas neste jornal, que nestas edições era 

interdenominacional2, extraímos um pouco do sentimento e das aflições destes 

jovens cristãos no final do século XIX. O seu conteúdo multidisciplinar continha 

informações importantes sobre a religiosidade de uma pequena parcela da 

população. Podemos entender o exercício da religiosidade destes grupos de 

acordo com os pressupostos afirmados por Caio Prado Junior (2014) para quem “o 

Homem é, nos fatos dos quais participa, simultaneamente autor e ator, ser agente e 

ser pensante, e é agente na medida em que é pensante, e pensante como agente”. 

Portanto, estes cristãos marcaram sua existência através deste periódico com 

estudos bíblicos que transmitiam conteúdo reformado cristão, hábitos puritanos de 

base calvinista, incentivo à República que havia sido proclamada três meses antes 

do primeiro jornal circular, principalmente porque ela separou a igreja do Estado. 

     A história dos primeiros missionários protestantes é relatada em seu conteúdo, 

como também a continuidade das missões, incentivando o evangelho reformado 

na jovem  República.  

    Contudo para o entendimento do processo de laicização em curso na época da 

criação do jornal, acreditei ser necessário retroceder ao período colonial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Movimento formado por várias denominações, como: Batista, Congregacional, Presbiteriana, 

Assembleia de Deus entre outras. 



9 
 

CAPÍTULO 1 

O MONOPÓLIO CATÓLICO 

 

     A prática religiosa na Colônia desde sua formação foi essencialmente Católica, 

mas não desprovida de outros arranjos. Os colonos trouxeram o cristianismo, os 

africanos sua cultura animista tribal e os índios que habitavam as terras 

brasileiras, seus rituais xamânicos. Neste caldo cultural, surgiram novas crenças 

religiosas como o Candomblé e o Catimbó, entre outras. 

     Desde o descobrimento até 1808, com a chegada da Coroa portuguesa, o 

interesse econômico prevalecia entre os imigrantes. A maior parte deles vindos de 

Portugal, para ganhar fortuna; porém de baixa estratificação social. Os colonos 

solitários e sem famílias, pobres em sua maioria, movidos pelo sonho eldorado de 

fazer riqueza e voltar para Portugal diferentes de como vieram, esta atitude 

somente multiplicava a miséria moral e social. A religião não seria prioridade para 

este fim. 

     Nem todos eram pobres, chegaram também alguns da elite portuguesa, 

dominaram grandes propriedades e ali ergueram suas capelas particulares dentro 

de suas fazendas. Contudo nos centros comerciais a igreja desempenhava um 

papel importante para a civilidade na Colônia, principalmente após a chegada dos 

jesuítas em 1549. 

     O cristianismo marcou a religiosidade no Brasil colonial, quer entre os colonos 

ou entre aqueles que foram dominados por eles. Mesmo com todo empenho da 

Igreja Católica para integrar a religiosidade dos indígenas, como a dos africanos, 

ao cristianismo, a grande resistência destes povos, buscando suas crenças 

ancestrais foi um fato. Formou-se a partir daí uma simbiose entre os princípios 

cristãos e não cristãos.  

     O catolicismo monopolizou o cenário religioso brasileiro entre os séculos XVI 

e XIX. Como acabamos de dizer outras expressões religiosas estiveram presentes 

antes da colonização, como por exemplo as  crenças míticas e rituais indígenas 

realizados e por várias etnias que aqui viviam, e posteriormente as religiões 

africanas vindas com os escravos, e assim como algumas expressões do 

protestantismo. Contudo esses grupos acatólicos trabalhavam na clandestinidade. 

Os dois primeiros exemplos, podemos situa-los como expressões religiosas de 

determinados grupos étnicos, não oferecendo resistência ao domínio Católico, 
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mas o terceiro grupo foi combatido. Este último praticava o proselitismo e 

intencionava institucionalizar sua religião na colônia portuguesa. O monopólio 

Católico só será quebrado do século XIX. 

     Antes disso porém o monopólio Católico concedido pela Coroa portuguesa, 

associado a outros fatores que veremos mais adiante, fez com que essa instituição 

pouco atuasse na catequização e na manutenção dos fundamentos da fé para seus 

adeptos, excetuando os jesuítas que trabalhavam com afinco na catequização entre 

os índios. Este monopólio foi quebrado com a laicização do Estado Brasileiro em 

1890, abrindo a possibilidade de instalação de outros segmentos religiosos, 

findando um monopólio de quatro séculos. 

     Com o fim do império e a instalação da República dos Estados Unidos do 

Brasil pelo Marechal Floriano Peixoto, oficialmente encerra-se o monopólio 

Católico. Abre-se a possibilidade de outros segmentos religiosos fixarem-se no 

território brasileiro. É sabido que a igreja católica veio atrelada ao estado desde 

sua colonização, um projeto de conquista e dominação tanto do Estado como da 

Igreja. Este projeto ultramarino estava presente não só no Brasil, mas em todas as 

colônias latino americanas. 

     O artigo quinto da Constituição do Império declarava como religião oficial do 

Estado o Catolicismo: “A religião Catholica Apostólica Romana he a Religião do 

Estado por excelência, a única mantida por ele”. (apud, Constituição do Império) 

     Com o sistema de padroado os sacerdotes passam a ser funcionários do Rei. 

Estavam a serviço da Coroa; a espada e a igreja passaram a ser aliados. A religião 

passou a ser não mais para ligar Deus ao homem e sim o Estado ao povo. O 

Estado dominava a Igreja e disciplinava; a monarquia mantinha a religião ao seu 

serviço, organizava os templos e a liturgia, enquanto a côngrua paroquiana era 

dever do Estado mantê-la.  

     Este sistema depreciava a igreja, e assim o sacerdócio perdia a autonomia de 

fazer seu ofício religioso. Não sendo mais agente de salvação e sim do governo, 

ela perdeu o objetivo missional de ganhar almas e passou a ser um agente público 

a serviço da Coroa. A presença da Cúria Romana era quase nula, as Bulas do 

Santo Ofício perdiam valor de sacramentos e, sob o padroado, os assuntos 

eclesiásticos passaram a ser também de Estado. 
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     Um artigo publicado no Diário do Rio de Janeiro em 03 de janeiro de 1850 

retrata bem o sentimento do povo em relação ao descrédito da religião oficial do 

império. 

 

  “O templo do Catholico pareceu por algum tempo cansado de tanta 

maldade dos homens; e aquella mística meia luz, aquellas nuvens de 

incenso, aquelles cantos angélicos, deixarão (sic) de ter a expressão 

especial e celeste, e foi transformada a casa do Senhor num deserto, a 

qual só vão genuflexaros hypocritas e os desmoralizadores.” 

(BIBLIOTECA NACIONAL, 2018)3 

 

   Conforme este artigo, o controle sobre assuntos religiosos que a Coroa exercia, 

enfraqueceu a verdadeira vocação da igreja, os vícios provocados por esta 

imbricação afastaram os fiéis da religião Católica, proporcionando a entrada de 

outras frentes e agências religiosas no Brasil. O padroado tem início em 1515 e 

termina com a dissociação da igreja com o Estado na Constituição de 18904.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=094170_01&pesq=genuflexar 
4  Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Art. 72- § 3º Todos os indivíduos e 

confissões religiosas podem exercer pública e livremente o seu culto, associando-se para este fim e 

adquirindo bens, observadas as disposições do direito comum. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao91.htm 

http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=094170_01&pesq=genuflexar
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao91.htm
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CAPÍTULO 2 

PROSELITISMO ACATÓLICO CHEGA AO BRASIL 

 

      Os protestantes chegaram ao Brasil antes da República, incentivados pelo 

calor missionário e pela abertura dada por D. João VI, em vinte e oito de janeiro 

de 1808 quando abriu os portos a todas as nações amigas e revogou o alvará 

emitido em 2 de março de 1785 pela rainha de Portugal D. Maria I que proibira 

qualquer tipo de fábricas na Colônia Portuguesa. Estes dois atos do Príncipe 

Regente abriram as fronteiras do Brasil para o mundo, inclusive para os 

imigrantes acatólicos. 

     A chegada da Coroa portuguesa em 1808 ao Brasil foi um importante marco no 

desenvolvimento na Colônia. Como o único monarca a viver em uma colônia, D. 

João VI, fugindo do perigo napoleônico, veio aportar em terras brasileiras com 

grande número de integrantes da corte portuguesa: conselheiros reais e militares, 

juízes, advogados, comerciantes e suas famílias, entre outros.        

     O Brasil império tinha como base econômica a monocultura, praticava o 

escravagismo e a religião oficial era o Catolicismo Romano. Em uma sociedade 

extremamente desigual tanto na economia como na forma das relações sociais, 

permeada pela discriminação e pelo racismo contra os negros, indígenas, mulheres 

e todos aqueles que não professassem a fé Católica.  O analfabetismo abarcava a 

maioria esmagadora da população, mesmo após a Constituição de 1824 que 

garantia o acesso à educação para todos. Os esgotos, na época, corriam a céu 

aberto e o lixo era depositado em valas, a falta de higienização sanitária era 

responsável por ocorrer muitas endemias de febre amarela, peste bubônica, 

malária e varíola, doenças associadas à falta de saneamento básico e de higiene. 

      A religiosidade popular sincrética misturava as tradições católicas com os 

cultos e crenças dos escravos e as pajelanças indígenas. Havia um esforço das 

autoridades católicas em moralizar o clero, mas o padroado estava esgotado, a 

simbiose entre o estado e igreja gerava mais problemas do que soluções, como por 

exemplo os conflitos do custeio do clero pelo estado, que gerava insatisfação de 

ambos os lados. 

    Portanto, a presença protestante anterior a 1808 não se dedicou a solidificar a 

fé, apesar de que houvesse formas de proselitismo, a intenção não era de 

divulgação religiosa.  
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No artigo XII do Tratado do Comércio, Portugal permitia a construção 

de igrejas não católicas, assegurando liberdade de culto, desde de que as 

igrejas não possuíssem forma externa de templos, nem campanários ou 

sinos, e que não se manifestassem contra a religião católica. Foi 

assegurado o direito dos ingleses de terem seus próprios cemitérios. 

A submissão política e econômica à Inglaterra, e o fim do tráfico de 

escravos, levou o Príncipe Regente a tomar medidas que assegurassem a 

chegada ao Brasil de imigrantes de todas as nações, das nações 

europeias, usos e tradições diferentes, inclusive de religiões reformadas. 

(NASSIF, 2001,p37) 

 

         Com a Constituição de 1824 ampliou-se  a liberdade religiosa dos acatólicos 

e, a partir de 1830, algumas sociedades missionárias chegam motivadas a investir 

no Brasil como o pastores Foutain E. Pitts, Daniel P. Spalding e Daniel P. Kidder 

e Robert R. Kalley, marcando o período conhecido como “protestantismo de 

missão”.  

     O protestantismo ambicionava conquistar o mundo com o modelo europeu de 

vida, que não diferia dos outros projetos civilizatórios seculares; a diferença 

estava em privilegiar o caráter espiritual bem como o moral, defendendo uma 

ideologia de alta civilização. O verdadeiro progresso viria somente atrelado a fé, 

sem ela só haveria o caminho da destruição moral e o desarranjo social.      

      A luta dos “evangélicos”, para a laicização passava pela necessidade de 

liberdade, liberdade esta que grande parte do ocidente já praticava. Diante de um 

mundo laico em processo de secularização nasce a República com Deodoro da 

Fonseca. Segundo o jornal “O Cristão”, os temas relacionados com o casamento, 

registro de natalidade e óbito, bem como a liberdade religiosa, liberdade de ideias 

e de expressão e a ruptura do Catolicismo com o estado são correntes nesta 

publicação. 

     Neste contexto do protestantismo de missão, é importante notar a chegada do 

casal de missionários escoceses Robert Reid Kalley e sua esposa Sarah Pouton 

Kalley, ele médico, ela professora e musicista, que aportam no Rio de Janeiro em 

10 de maio de 1855, estabelecendo moradia em Petrópolis. Assim como outros, 

ambos tiveram como objetivo fazer missões evangélicas protestantes no 

continente americano.  
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     A obra de Robert Kalley no Brasil é pouco comentada nos trabalhos 

acadêmicos5, mas é importante enfatizar a relevância e ousadia deste homem que 

utilizava de recursos próprios para pregar o evangelho no mundo. Descolado de 

qualquer agência missionária, o Dr. Kalley tinha independência de ação, usava do 

expediente clínico para pregar aos que com ele iam se consultar, priorizava o 

atendimento aos pobres e em sua casa ministrava junto com sua esposa Sarah 

aulas de ensino religioso aos menos favorecidos, até mesmo aos escravos ensinava 

a ler para que eles tivessem autonomia na leitura bíblica.  

     A vida em Petrópolis proporcionava a eles contato com a população mais 

carente como também com a elite. Dr. Kalley batizou duas senhoras de alta 

posição, Gabriela Carneiro Leão, irmã do Marquês do Paraná e sua filha 

Henriqueta Soares do Couto. Isto causou grande perseguição ao casal Kalley, 

valendo-lhe, como punição, a cassação do seu diploma de medicina. Após muitas 

dificuldades, pois sem o seu diploma não podia exercer sua profissão, acusa os 

católicos de perseguição religiosa contra os acatólicos e busca a sua própria 

defesa. Movendo sua rede de relacionamentos, o médico-missionário enviou 

documento à Legação Britânia. Após exposição de motivos, lançou um ultimato: 

iria expor seu dossiê a todas as nações de onde o Brasil esperava receber 

imigrantes. Em conclusão o governo Imperial deu parecer favorável para que o 

doutor voltasse a exercer a medicina; no dia 29 de agosto de 1859 Kalley 

defendeu tese na Escola de Medicina do Rio de Janeiro, sendo autorizado a 

exercer sua profissão novamente no Brasil. De certa forma isto lhe trouxe 

prestígio e notoriedade por parte de algumas pessoas da elite, até D. Pedro II o 

convidou para ir a sua casa, estreitando o relacionamento entre eles.  

     Em 28 de fevereiro de 1860, Sarah Kalley escreve ao seu pai William Wilson 

(1801-1866) relatando a visita de D. Pedro II ao Dr. Kalley. Esta carta foi 

traduzida para o português por Joyce Clayton6: 

 

Porém, na terça, dia 28, e antes das 8 da manhã (passei boa parte da noite 

acordada por causa de Roberto, para cuidar dele), eu estava me arrumando, 

ajeitando meu cabelo, quando escuto um homem correndo e dizendo: “Como?” 

                                                             
5 Contudo encontramos autores que falam sobre Kalley: Ismael da Silva Junior, Manoel da Silveira 

Porto Filho, Douglas Nassif Cardoso, Gamaliel da Silva Carreiro, Sergio Prates Lima, entre outros. 
6 Doutora em Teologia- Professora do Seminário Teológico Congregacional do Recife- PE. Texto 

extraído da Revista Vida Cristã- Ano 45 nº 181 out/nov/dez 1998. 
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Era alguém dizendo que Dom Pedro II queria falar com Roberto! “Impossível”, 

eu respondi. “ele não vai mandar um mensageiro desses.” 

Nesta altura Mariane voltou para dizer que o imperador estava subindo a 

ruazinha que leva à nossa casa! Eu lhe disse que ela mandasse Jacinto às 

pressas para dizer que Roberto estava muito doente, de cama, e que, não fosse 

isso, iria atendê-lo prontamente. Continuei a me arrumar, mas fiquei tão 

nervosa! 

Dois minutos depois alguém vem correndo- é Mariane gritando,-! Sra., por 

favor. O imperador está aqui- ele está na varanda.” 

Corri para me vestir e me aprontar, e em dois minutos Mariane voltou, 

escancarando a porta do quarto. Escutei os passos de um homem, entrando em 

casa. Mais três minutos, e lá estou eu, na sala, não muito bem arrumada, devo 

dizer, mas perfeitamente calma- aparentemente! Nós duas fizemos uma 

reverência profunda. (Havia um senhor com ele, um camareiro que trabalha em 

sua casa). O imperador fez um levíssimo gesto, como me estivesse oferecendo 

sua mão para eu beijá-la. Mas eu sei que as inglesas não fazem isso, e eu 

também não o fiz. 

Então eu lhe disse mais ou menos assim: “Meu esposo está muito doente, 

acamado mesmo, e é impossível que ele tenha a honra de receber...”E me veio 

aquela dúvida...” O que é que eu digo agora?” Vossa Majestade”, ou “Vossa 

Alteza Imperial”? Na dúvida eu disse somente “ o senhor”, e nada mais. Temo 

que tenha sido muito mal-educada! Mas eu não tinha como fazer. Se eu pudesse 

ter me lembrado do português, eu teria sabido o que dizer, mas agente nem 

sempre consegue pensar nestes momentos- quando a gente quer. 

Ele parou por um momento antes de responder e, depois, falou num inglês 

perfeito... Ai! Ai! Como fiquei nervosa, pensando naquilo que ele ia dizer- e 

naquilo que eu talvez dissesse para ele- e naquilo que Roberto estava pensando, 

ali no quarto, deitado, escutando tudo que se passava! 

Disse ele: “Eu tenho ouvido que seu esposo tem...(o quê)... viajado muito, e eu 

queria falar com ele acerca de suas viagens.” 

Papai, o senhor consegue imaginar como dentro de meu coração, eu suspirei 

aliviada, naquele momento? Eu disse não sei o quê... algo sobre Roberto e o 

prazer que ele teria, caso estivesse com saúde...E nós duas nos curvamos 

perante ele de novo. Com isso, sua majestade volveu-se para os quadros, 

aquarelas, na parede da sala. São aqueles quadros pintados pelo Sr. Woolnoth, 

ele perguntou de onde eram, e o nome do artista daquele quadro da planície de 

Babbicombe, e com lindas cores do mar. Ele perguntou: ”Tem um álbum das 

viagens do seu esposo?” 

Eu disse que não, mas depois lembrei que algumas pessoas importantes daqui 

tinham visto algo, e que talvez tivessem mencionado tal coisa... então abri o 
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baú para tirar os álbuns. Mas Sua Majestade fez isso para mim, com aquela 

cortesia de cavalheiro. Ele os abriu e disse: “Tenho estre livro. Seu esposo não 

tem nada escrito, nada publicado sobre suas viagens?” 

Claro que disse que não, e dentro de poucos minutos, ele pegou seu chapéu, 

repetimos nossas reverências, e ele se foi! 

Ontem , dia 06 de março, terça feira de novo... Esta vez, eu é que estou de 

cama, quando, na mesma hora, escuto os cachorros latindo, e Mariane entra “ 

Minha senhora, por favor, o Imperador está aqui de novo- ele diz que Dr. 

Kalley falou que contaria para ele de suas viagens- e que ele vai dar uma volta 

pelo jardim até que o Sr. Kalley volte.” 

Mandei Manoel falar com ele, etc. etc. etc... E finalmente, quase meia hora 

depois, Roberto voltou. O Imperador o saudou, dizendo que estimava suas 

melhoras e etc. Roberto beijou-lhe a mão, os dois entraram. Eles falaram em 

português, e eu escutei o Imperador dizendo, “ os livros estão aqui”, enquanto 

apontava para o baú. Roberto pensa que o próprio Imperador tirou um dos 

volumes do baú.[....]  

Mas parece que o episódio está nos ajudando a decidir que iremos permanecer 

aqui, pois, como diz o Sr. Morritt: “ Agora nosso médico inglês vai poder ir 

onde quiser e fazer o que quiser  e nenhum padre ou suboficial ousará levantar 

a mão ou falar palavra alguma.” . (REVISTA VIDA CRISTÃ- Ano 45 nº 181) 

 

     Este é o início de uma amizade entre o Imperador e o Dr. Kaley, mesmo sendo 

íntimos, as perseguições não deixaram de existir. Após a chegada de Kalley, é a 

vez do pastor da Igreja Presbiteriana Ashel Green Simonton, com apenas 26 anos 

de idade e recentemente formado. O jovem pastor Norte Americano é enviado 

pela Junta de Missões para o Brasil, chegando ao Rio de Janeiro em 12 de agosto 

de 1859. O seu trabalho inicial como missionário foi entre os marinheiros 

engajados nos navios atracados no cais da capital, e atendendo os americanos 

protestantes em suas casas. A conversão ao protestantismo do sacerdote católico 

Manoel da Conceição em 23 de setembro de 1864 foi um marco do trabalho do 

pastor Simonton, assim como o lançamento do jornal presbiteriano Imprensa 

Evangélica em 05 de outubro do mesmo ano.  

     Em 6 de maio 1864 este jornal publica uma advertência ao relaxamento do 

Estado em relação ao ensino religioso: 

 

O povo, sendo bem instruído e moralizado, poderia ser feliz com a 

legislação vigente; sem a mudança de costumes e o prevalecer da boa 

moral, nenhum proveito se tirará das leis, ainda as mais acertadas. 
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Temos, portanto, que a falta de ensino religioso, que todos confessam e 

lastimam, é o presságio mais assustador para o futuro do nosso paiz, se 

não se lhe oppuzer prompto e eficaz remédio. 

O remédio, porém, o modo por que este deve ser aplicado, a 

responsabilidade e sobre quem ella pese: eis os pontos sobre que 

divergem as opiniões dos que parecem nisto se interessaram.(Imprensa 

Evangélica, BIBLIOTECA NACIONAL,2018 digitalizado)7 

 

     Este protesto dava-se em função do ensino religioso que era prestado pela 

igreja oficial Católica, por outro lado, a resistência ao catolicismo como religião 

oficial era uma constante nas publicações evangélicas do final do século XIX, 

como podemos observar na citação abaixo, extraída do mesmo jornal. 

 

Lemos Cruzeiro do Brasil no de 16 de abril próximo passado o seguinte, 

que contém verdades dignas da mais séria consideração: Nos países 

onde o Catholicismo não tem a chamada proteção do governo, a 

liberdade é mais ampla e a religião Catholica cresce mais 

desassombrada. 

A igreja não quer proteção, dizia um sábio francês, só quer liberdade, e 

cada dia os factos vão confirmando este exioma. 

Em parte alguma do mundo a igreja é mais livre e mais verdadeiramente 

protegida do que nos Estados Unidos, e no entanto que nos códigos da 

Confederação Americana não se acha- Ser o catholicismo a religião do 

Estado. (BIBLIOTECA NACIONAL, 2018)8    

 

    A fascinação de D. Pedro II por novidades, o aproximava do protestantismo, 

embora fosse católico. Contribuíram para esta aproximação além de Kalley 

poderosos homens de negócios como James Cooley Fletcher - um pastor 

presbiteriano e filho de banqueiro que chegara ao Brasil para fazer missões em 

conjunto com a obra missionária-; promoveu uma exposição de produtos 

industriais americanos no Rio de Janeiro, entre 1864 e 1865, ele e o político 

liberal alagoano Aureliano Tavares Bastos estavam convencendo o governo 

brasileiro a estabelecer uma rota de navios a vapor entre o Rio de Janeiro e Nova 

Iorque, o que de fato conseguiram, e isto era sinal de progresso no território 

brasileiro.  Esta visão protestante de independência reflete os ideais iluministas, 

                                                             
7 http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=376582&pesq=ensino+religioso 
8 http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=376582&pesq=confederacao+americana 

http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=376582&pesq=confederacao+americana
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que chegando ao Brasil fortalecia o trabalho missionário em confronto com o 

stablishment de uma religião oficial, que segundo os missionários levava a um 

ethos arcaico e corrompido. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

O PROFETA INDEPENDENTE 

 

     Baseado na pesquisa do jornal “O Cristão”, vamos desvelar os acontecimentos 

antecedentes a República, fixando o olhar na vida e obra do missionário inglês 

Robert Reid Kalley e sua trajetória pioneira no evangelismo protestante, com 

intenção de fincar raízes do movimento em terras brasileiras. 

     Nascido em Mount Floridan no condado de Lanarck, imediações de Glasgow, 

na Escócia, em 08 de setembro de 1809. Seus pais Robert Kalley e Jane Reid 

Kalley eram filiados a Igreja Presbiteriana da Escócia. 

     Seu pai morre em 30 de julho de 1810, deixando a família em boas condições 

financeiras, sua mãe casa-se dois anos depois da morte do seu pai com David Kay, 

um negociante de Glasgow pertencente à mesma igreja que congregavam. Antes 

de completar 10 anos de idade Robert Reid Kalley perde também sua mãe, 

ficando aos cuidados do seu padrasto. Estas perdas tornaram o jovem Kalley 

agnóstico, movido pelos ideais iluministas entrou para a Faculdade de Medicina e 

Cirurgia de Glasgow, formando-se com louvor em 1829. 

     Com espírito aventureiro e sua formação em medicina, despertou o desejo de 

conhecer novos povos e culturas, empregou-se como médico de bordo de um 

navio que sairia da Inglaterra a Bombaim na Índia, e posteriormente uma segunda 

viagem em direção à Ilha da Madeira. Estas viagens deixaram o jovem médico 

angustiado ao ver pessoas sofrendo, passando por privações e misérias sob o 

fanatismo religioso, aumentou seu descrédito na religião que oprimia as pessoas 

ao invés de liberta-las. 

     Voltando em 1832 a sua cidade natal fixa residência em Kilmarnock, onde abre 

um consultório médico. Devido à independência financeira, o jovem doutor pôde 
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atender todas as classes de pessoas, a sua clientela pendulava entre a elite e os 

mais pobres. Em sua clínica abriu um espaço para atender gratuitamente os menos 

favorecidos, o médico agnóstico vive uma experiência que marcou sua vida.  

     Certo dia foi atender a uma senhora enferma, ela sofria dores terríveis e foi por 

ele diagnosticada com pouco tempo de vida, uma situação dramática presenciada 

por ele muda sua forma de pensar. Certo dia, fazendo um atendimento na casa de 

uma senhora enferma, ela pede ao Dr. Kalley para pegar em seu armário na 

cozinha de sua casa, um pedaço de pão que guardara para sua refeição, a sucessão 

de acontecimentos a seguir marcaram a vida dele para sempre. A senhora antes de 

comer o pão agradece a Deus, ele inconformado com o ato questiona o motivo do 

agradecimento, ela responde que sua paciência vem de sua fé em Deus e da leitura 

da Bíblia. Incomodado com a atitude daquela senhora, os alicerces da sua 

racionalização são abalados. Afinal o que levava uma senhora pobre e, próxima da 

morte ser grata a Deus? Um estudo minucioso das escrituras, em conjunto com a 

experiência daquela senhora enferma, fez com que ele abraçasse a fé em Deus. 

Segundo Émile Durkheim uma característica de tudo que é religioso é ser 

sobrenatural, ou seja, tudo que ultrapassa o entendimento, o mundo do 

incognoscível, do incompreensível, foi exatamente isto que aquela senhora 

apresentou ao Dr. Kalley. 

     Em 1838 contraiu matrimônio com Margareth Crawford de Paisley, no mesmo 

ano do seu casamento embarcou para fazer missões na Ilha da Madeira, colônia de 

Portugal. No primeiro domingo após a sua chegada9, foram ao culto da Igreja 

Anglicana Inglesa, porém o formalismo religioso e a ortodoxia ali vivida não 

atenderam aos anseios do casal que logo iniciaram um trabalho independente, 

utilizando sua residência como local de culto. 

          A característica independente de Kalley10, fez com que a pregação do 

evangelho fosse feita em locais não convencionais11, como: sua residência, seu 

local de trabalho e em sala alugada. Seu consultório médico, atendia 

majoritariamente a classe mais pobre dos habitantes da Ilha da Madeira, 

transformando sua clínica médica em local de culto. Antes de atender aos 

                                                             
9 Robert Kalley e Margareth aportam em Funchal no dia 12 de outubro de 1838. 
10 Não havia financiamento de nenhuma Agência Missionária, utilizava recursos próprios para 

manter-se no campo missionário.  
11 As Agências Missionárias, fixavam em primeiro lugar uma base para congregar os fiéis, como 

por exemplo uma Igreja. 
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enfermos fazia uma oração e lia um texto bíblico, as receitas emitidas por ele 

continham sempre um versículo bíblico.  

      Contratou professores, sustentando-os com recursos próprios. Abrindo vários 

locais de alfabetização espalhados pela ilha, em sua perspectiva, quanto mais 

letrados maior compreensão teriam da bíblia. Com o crescimento do trabalho 

missional do Dr. Kalley, e movido por ciúmes devido a perda de público da igreja 

local, o ministro anglicano ao perceber a diminuição de sua clientela nos cultos 

ordinários de sua igreja, reagiu com forte perseguição. 

  

     Segundo Nassif : 

 

“Outro fato que excitou de forma particular o clero foi à conversão da 

Arcenio Nicos da Silva, rico comerciante, figura da alta sociedade 

madeirense. Até este episódio, os conversos eram pobres aldeões, brutos 

como eram chamados. Perder os poderosos desencadeou a fúria da igreja 

oficial.” (NASSIF, 2001, p.87) 

 

     A perseguição aumentou a ponto de Kalley ser preso por duas vezes, sendo 

obrigado a sair e abandonar seu trabalho na ilha. Em 1846 a bordo do navio Forth 

retornou à Inglaterra, logo após sua partida mais de 2000 madeirenses 

abandonaram a ilha por motivo da perseguição religiosa. 

     Esta epopeia na ilha da Madeira vivida por Kalley e seus discípulos, desperta 

uma reflexão sobre o espaço do sagrado e o profano. Segundo Mircea Eliade 

(1992, p.14) “a primeira definição que pode dar ao sagrado é que se opõe ao 

profano”, portanto o espaço do sagrado diferencia do cotidiano. Para o homem 

viver a sacralidade da vida religiosa, é necessário uma territorialidade própria e 

um espaço especialmente separado para este fim: 

 

    (...) a vida religiosa e a vida profana não podem coexistir no mesmo 

espaço. Para que a primeira possa desenvolver-se, é preciso arranjar-lhe 

lugar especial do qual a segunda seja excluída. Vem daí a instituição dos 

templos e dos santuários: são parcelas de espaço reservadas às coisas e 

aos seres sagrados e que lhes servem de moradias; porque não podem se 

estabelecer em terra senão com a condição de se apropriar totalmente 

dela num raio determinado. (DURKHEIM, 2008, p. 37) 
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      Segundo a cosmovisão de Kalley, a manifestação do sagrado não está fora do 

homem, mas em seu interior. No sentido contrário a Mircea e Durkheim ele 

transforma sua clínica e sua casa em lugares sagrados e pertinentes para adoração 

a Deus. Podemos inferir nesta condição, que o proselitismo praticado pelo doutor 

se passa no limiar entre o sagrado e o profano, o antropólogo Victor Turner define 

este processo investigando o sistema ritual do povo Ndembu no noroeste da 

Zambia, descrevendo como “ritos de transição”, que são marcados por três fases: 

separação, margem e agregação. Para nossa reflexão, o período marginal é que 

nos interessa, quando o doutor utiliza do seu ambiente de trabalho para o 

proselitismo cristão, orando antes de atender os seus pacientes e inserindo nas 

receitas  versículos da Bíblia ele está no limite do  que é  sagrado e o que é 

profano. 

     O apóstolo Paulo de Tarso nos dá uma boa visão a respeito do sagrado e 

profano na experiência de fé vivida pelos conversos em Cristo. Em visita ao 

Areópago em Atenas, o profeta disserta entre os filósofos epicureus e estoicos que 

estavam presentes: 

 

     E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, 

havendo quem perguntasse: Que quer dizer esse tagarela? E outros: 

Parece pregador de estranhos deuses; pois pregava a Jesus e a 

ressureição. 

     Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: 

Poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? 

     Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o 

que vem a ser isso. 

     Pois todos de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não 

cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. 

     Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores 

atenienses! Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos; porque 

passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um 

altar no qual está escrito: AO DEUS DESCONHECIDO. Pois este que 

adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. 

     O Deus que fez o mundo e tudo o que ele existe, sendo ele Senhor do 

céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas.  

     Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa 

precisasse; pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo 

mais; de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda face da 
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terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites 

da sua habitação; para buscarem a Deus se, porventura, tateando, o 

possam achar, bem que não está longe de cada um de nós; pois nele 

vivemos, e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas 

tem dito: Porque dele também somos geração.  (A BÍBLIA, 1993) 

 

     Nesta cosmovisão é que Kalley transita entre o sagrado e o profano, o sagrado 

está nele e não fora dele, o corpo é o arcabouço da fé. Desta maneira, percebemos 

que a fé se comunica com o coletivo, induzindo o homem a mover-se no meio 

social, comunicando o cotidiano com o sagrado e o sagrado ao cotidiano. Kalley 

havia dessacralizado o espaço de atuação do divino, portanto em todos os lugares 

poderiam ser usados como sacros, tanto sua casa como seu consultório foram 

transformados em templos. 

      Sua esposa Margareth morre de tuberculose em Beirute em 1852, onde Kalley 

foi trabalhar como médico e evangelista entre os judeus. Voltando a Inglaterra 

casa-se com Sarah Pouton em 14 de dezembro de 1852. Com domínio da língua 

portuguesa aprendida na Ilha da Madeira, e pelo desejo de fazer missões, o casal 

Kalley aporta no Rio de Janeiro em 1855.  

     A chegada em terras brasileiras incide com um período de abertura de um ciclo 

desenvolvimentista do governo de D. Pedro II, entre as propostas: a de 

incrementar um parque industrial e trazer imigrantes para o Brasil. Em 03 de maio 

1885 o imperador dirige uma mensagem à Assembleia Nacional demostrando as 

suas intenções: 

 

 O meu governo prossegue com particular solicitude no empenho de 

promover a colonização da qual tão essencialmente depende o futuro do 

país. Conto que não serão infrutíferos os seus esforços, auxiliados, como 

sempre o tem sido, por vossas luzes mediante o concurso de todos os 

brasileiros. (ROCHA, 1941. p23) 

 

     A chegada de imigrantes no Brasil soma a construção de um povo sui generis 

formado por uma miscigenação de indígenas, negros e imigrantes; sem 

desconsiderar os resultados desta mistura como os mulatos, cafuzos e mamelucos. 

As pressões externas12 para o término da escravatura, em conjunto com a crise 

                                                             
12 Pressões exercidas pela Inglaterra, no sentido de acabar com a escravidão, através da extinção do 

tráfico negreiro. 
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econômica enfrentada pelo império; o declínio do Brasil no fornecimento de 

algodão para o setor têxtil britânico derrubando a commodith em 1819, em 

conjunto com outra crise açucareira enfrentada pelo governo com a saída dos 

holandeses do nordeste, grande centro produtor de açúcar em 1654. Sem 

condições de investimento em infra estrutura e sobre forte pressão para o fim da 

escravatura é que aporta o casal Kalley no Rio de Janeiro. 

     Com o início do trabalho missionário em terras brasileiras, o casal leciona para 

negros uma classe bíblica em sua casa. A escravidão era de fato uma vergonha 

para o governo, todos os países já haviam terminado a escravidão em seus 

territórios, a Inglaterra aboliu a escravidão em suas colônias em 1833, nos Estados 

Unidos em 1865, à América Espanhola entre 1820 e 1850, para citar algum 

exemplos. A situação paupérrima do negro na sociedade brasileira era de uma 

degradação moral indescritível, os libertos eram alvos de preconceito e pouca 

integração social. 

 

Na corte, os negros libertos eram utilizados das formas mais 

degradantes. Alguns recebiam a alcunha de tigres, e retiravam à noite o 

lixo e os dejetos das calçadas da cidade. Outros se alugavam para 

serviços diversos. Era comum ver nas ruas da Corte os negros de ganho 

com seus grandes cestos redondos aguardando para serem contratados 

para tarefas diversas. Trabalhavam sozinhos ou em grupos que possuíam 

um líder, realizando transporte de fardos, caixas de mercadorias, pianos, 

e assim por diante. Para realização de mudanças juntavam-se em grupos 

de dez a cinquenta. Os negros de ganho também trabalhavam com 

música, sendo contratados para animar reuniões. Durante a execução de 

seu trabalho nas ruas era comum serem vistos assobiando e cantarolando 

canções próprias de sua cultura. (NASSIF, 2002 p69) 

 

      Com uma política liberal, D. Pedro II caminhava para a libertação dos 

escravos, movido por pressões externas e internas, os movimentos abolicionistas 

em conjunto com forte resistência dos escravos e apoio de setores da sociedade, 

levavam o Estado a termo da escravidão. Um ato simbólico desta intenção deu-se 

no casamento da Princesa Isabel com o Conde D’Eu, em que o imperador 

alforriou escravos em seu poder. 

     A primeira escola bíblica dominical em língua portuguesa no Brasil teve início 

na casa dos Kalley em outubro de 1855 em Petrópolis, com uma classe somente 
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de homens negros, não sabemos se eram forros ou não, portanto a trinta e três 

anos antes da abolição. Iniciando assim o evangelismo missionário, como já fizera 

anteriormente na Ilha da Madeira, usando o expediente médico para atendimento e 

propagar o evangelho enquanto aos domingos utilizava seu lar para promover 

culto e ensino bíblico. 

     Chegaram também para reforçar o trabalho Francisco da Gama, Francisco de 

Souza Jardim e Manuel Fernandes, amigos da Ilha da Madeira. A mesma 

identidade de igreja sem denominação, feita em casa, não sacerdotal como a 

religião oficial, mas como profeta que encoraja, desperta e ajuda. 

  

Por sua vez o profeta (ou o heresiarca) e sua seita, pela ambição que tem 

de satisfazer eles mesmos suas próprias necessidades religiosas sem a 

mediação ou a intercessão da igreja, estão em condições de constatar a 

própria existência da Igreja colocando em questão o monopólio dos 

instrumentos de salvação, estando obrigados a realizar a acumulação 

inicial do capital religioso pela conquista (e/ou pela reconquista 

incessante) de uma autoridade sujeita às flutuações e às relações 

conjunturais intermitentes entre a oferta de serviço religioso e a 

demanda de uma categoria particular de leigos. (BOURDIEU, 1974 pg. 

59) 

 

     A religião “clandestina” funcionava na casa dos crentes, como uma rede de 

relacionamento, cada um responsabilizava-se por ser um agente de salvação. A 

primeira Santa Ceia13 realizada por Kalley no Brasil, poderia ser considerada 

como a fundação de uma igreja em território brasileiro, mas não é isso que afirma 

Nassif: 

 

Talvez em qualquer outra denominação protestante, o ajuntamento de 10 

de agosto 1856, em que foi celebrada a Ceia do Senhor seria data 

fundante do início da nova igreja, pois havia importante participação: 

Francisco da Gama, esposa, três filhos e uma prima; Francisco de Souza 

Jardim, esposa e três filhos; Manoel Fernandes, esposa e dois filhos; 

Rodert Reid Kalley; William Deatron Pitt e William Esher. Entretanto, 

para Kalley e sua equipe não era este o objetivo, implantar uma 

                                                             
13 Cristo instituiu dois sacramentos: o batismo e a Santa Ceia ou Eucaristia, que quer dizer "Ação 

de Graças’. 
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comunidade transplantada; a igreja que dispensariam esforços para 

formar teria que ser brasileira, com nativos. (NASSIF, 2001 pg. 118) 

 

     Com uma estratégia evangelística de colportagem, ou seja, vendas de livros, 

folhetos e bíblias. O estoque deste material acabou rapidamente, tendo que 

importar mais livros e bíblias da Inglaterra. Em 05 de outubro de 1856, Kalley 

começa a utilizar jornais e revistas seculares como o Correio Mercantil, Jornal do 

Comercio entre outros. São publicadas questões pertinentes, não só ao aspecto 

religioso como também, social, político e saúde. Sem perder a oportunidade de 

desqualificar a religião oficial do império. 

     A vida não era fácil, os livros trazidos de fora do Brasil por Kalley ficavam 

muitas vezes presos na Alfandega do rio de Janeiro por pura retaliação. 

Movimentos católicos persuadiam seus fieis a barrar as encomendas do doutor 

para que não espalhasse literatura protestante no país católico, como o caso do 

folhetim “O ladrão da Cruz”, encomendado por Kalley a Inglaterra. O senhor 

Antônio Eulálio inspetor alfandegário em defesa da religião e da pátria negou a 

saída desta obra, segundo o jornal “A Cruz”, descrevendo Kalley como sendo 

mais perigoso do que Voltaire e Rousseau. 

 

E a nós cumpre, como Jornal Religioso, alçarmos a voz contra essas 

máximas immoraes e revolucionárias contidas nesse novo corão, com 

que nos mimoseou o apóstata Luthero, e com a história mostrarmos o 

mal que a seita dos pretendidos reformadores tem causado a 

humanidade: o que faremos por publicações em nossa folha. Desde já 

erguemos um brado de agradecimento, em nome da religião, ao muito 

digno inspetor da Alfândega da corte o Sr. Antônio Eulálio, que pesando 

as obrigações de um verdadeiro fiscal da nação, como outro Thomaz 

Môro, prompto sacrifica ainda a vida em defesa da Religião e da pátria, 

negando o despacho para sahida dessa obra mais perigosa  que Voltairé 

e Rousseou, desse código de subversão e imoralidade, que se intitula –  

O ladrão da cruz que se salvou. ( Biblioteca Nacional)14 

 

     Esta revolta contra este folheto produzido e escrito por Kalley, era devido a 

gravura do ladrão que fora crucificado junto com Jesus. Ao chegar à alfândega do 

Rio de Janeiro, o despacho do folheto foi proibido, sob a alegação de que a 

                                                             
14 http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=717185&pesq=kalley 

http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=717185&pesq=kalley
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estampa do folheto era desrespeitosa, já que o ladrão estava preso à cruz por 

cravos e não por cordas, Tavares Bastos15 (1839- 1875) se pronunciou, 

protestando contra tal fato. Foi construída uma verdadeira rede de distribuição de 

folhetos, livros e bíblias. O objetivo evangelístico torna-se claro e eficiente, 

aproximando-se dos segmentos sociais, através da medicina, artigos em jornais, 

contatos políticos e a colportagem. O desejo de Kalley era disputar com a religião 

oficial o mercado de bens de salvação.  

     Em 11 de julho de 1858, inaugura-se a Igreja Evangélica Fluminense, com 14 

membros: o casal Kalley, os três casais madeirenses, William Pitt e senhora, 

Maria Fernandes, prima de Manoel, Mariana, irmã de Pitt, José Pereira de Souza 

Louro e Pedro Nolasco de Andrade. 

     A igreja fundada por Kalley no Centro do Rio de Janeiro, em assembleia de 

membros de setembro de 1865, a questão relacionada a escravatura foi ali tratado. 

Haviam dois membros que eram senhores de escravos, Bernardino de Oliveira 

Rameiro e João Severo de Carvalho. O Sr. Bernardino questionou se era lícito 

usar trabalho escravo sendo cristão, não era contra a lei por certo, mas será que 

convém um cristão utilizar-se da escravidão. Este assunto se tornou polêmico, 

devido a própria Igreja Católica usar a escravatura nos seus afazeres cotidianos, se 

era lei não podia ser ilícito. Kalley não deliberou este caso naquele dia, após 45 

dias em outra assembleia ele demonstra com um sermão que o cristão não pode 

ser dono de escravo: 

 

Como deve um verdadeiro crente tratar os seus escravos? Qual a 

vontade de Jesus a este respeito? Todos nós necessitamos dos serviços 

de outrem. Estes serviços podem ser prestados de três modos diferentes: 

a) Como fruto do amor. É o que se dá, por exemplo, com o serviço de uma 

mãe que cuida de seus filhos; de um, bom filho que ajuda a seu pai; de 

um crente sincero que serve a Deus. 

b) Por salário ou paga, havendo normalmente um contrato ou ajuste prévio. 

Por exemplo – o serviço dos criados domésticos, dos empregados das 

fábricas oui dos estabelecimentos comerciais, etc. 

c) Por compulsão, isto é, sem amor, sem contrato ou ajuste de pagamento, 

sendo o servidor obrigado a trabalhar e a fazer tudo o que seu amo 

ordenar, sob ameaça de pancadas e torturas de diversas espécies, afim 

                                                             
15 Aureliano Cândido Tavares Bastos foi um político, escritor e jornalista brasileiro. 
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de, aterroriza-lo e constrange-lo a trabalhar, em proveito do seu senhor, 

sem recompensa de espécie alguma. 

Qual destes três tipos é o melhor para obtermos a prestação de serviços 

de nossos semelhantes? Qual o que deve ser empregado, especialmente 

pelos que desejam agradar ao seu Salvador? 

Convém notar que, no Novo Testamento, há três palavras gregas que se 

empregam para descrever o indivíduo que presta serviço a outrem: 

a) A palavra diáconos, que significa assistente, servo, servente, ministro – 

no sentido, porém, de servo livre. Exemplo: a irmã de Febe, que está a 

serviço da Igreja de Cencréia (Rom. 16.1). Esta palavra ocorre, no Novo 

Testamento cerca de trinta vezes: João 12.26, etc. 

b) A palavra místhios, que significa servo assalariado, que recebe paga, 

mercenário (no bom sentido). Exemplo: “os jornaleiros que há em casa 

de meu pai” (Lucas 15.17-19). Esta palavra também aparece, cerca de 

trinta vezes, no Novo Testamento. 

c) A palavra doulos que significa escravo, prisioneiro – propriedade de  

outrem, no qual está sujeito incondicionalmente. Exemplos, em Ef. 6.5 – 

“servos, obedecei a vossos senhores temporais”. Outros exemplos, em 

Col. 3.22 e 4.1. Emprega-se também doulos, para designar os servos de 

Deus ou de Cristo: doulos tou Theou, doulos Crhistou. Exemplo em Ef. 

6.6 – “como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus”. A 

palavra doulos aparece, no Novo Testamento, 115 vezes. Nas epístolas, 

temos regras boas e sabias, que Deus aprovou para a conduta dos 

crentes, em relação aos seus escravos. 

Vamos apresentar apenas duas: “Fazei com os vossos servos o que é de 

justiça e equidade” (Col. 4.1); “deixando as ameaças” (Ef. 6.9). 

Para chegarmos ao que é reto (ao que é de justiça e equidade), temos de 

atender ao direito de propriedade. 

Assim – há diferença entre as coisas que me parecem e as coisas que 

pertencem aos outros. Por exemplo, a mim me pertencem os olhos, os 

ouvidos, a boca, as mãos, os pés, etc.; conheço bem o que sinto nestas 

partes do meu corpo. A outro indivíduo pertencem órgãos 

semelhantes...; mas esses órgãos não são meus e os meus não são dele: 

tenho direito aos meus, como ele tem direito aos seus. 

Além de ter direito à posse plena dos órgãos que representam dádivas do 

Supremo Criador, o homem tem também o direito de tomar posse dos 

frutos obtidos pelo exercício desses órgãos, de modo honesto e justo. O 

homem que furta qualquer coisa é acusado por sua própria consciência; 

por isso, torna-se receoso. Mas o que obtém o que deseja, pelo trabalho 
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honesto de suas mãos, não é acusado pela sua consciência, se retém em 

seu poder o produto do seu trabalho, para usá-lo como e quando quiser. 

Entendo, portanto, que o que Deus dá ao escravo é para ser usado por 

ele, em seu próprio proveito. É escravo? Ninguém tem o direito de fazê-

lo escravo, roubando-lhe a liberdade pessoal, negociando com uma 

criatura humana, como se fosse uma máquina ou um objeto qualquer! 

Cada um tem que dar contas ao Altíssimo Juiz do que pratica, quando 

obriga o semelhante a trabalhar, contra a vontade e sem salário e sobre 

ameaças de castigos e sofrimentos diversos, para produzir em seu favor 

(do senhor, que o maltrata injustamente) bons serviços e excelentes 

lucros! Isto é um roubo violento dos dons que o criador concedeu, ao 

pobre estrangeiro, que não é uma criatura diferente do senhor que o 

comprou! 

Para o senhor o escravo é seu próximo; portanto está incluído na grande 

lei que diz: “amarás ao teu próximo, como a ti mesmo”. Por ventura o 

senhor gostaria de ser tratado por outro homem com escravo? 

O comércio de animais é reconhecido como justo pela lei de Deus; mas, 

mesmo assim, esta não permite que lhe faça injustiça, que sejam tratados 

com crueldade!  

O escravo não é filho do seu proprietário; não trabalha porque ama nem 

porque quer ser generoso, trabalhando para ele como uma besta, sem 

obter recompensa de espécie alguma do seu trabalho: o escravo só 

trabalha porque teme as ameaças de pancadas e castigos desumanos, da 

parte de um roubador da liberdade alheia! O senhor que procede desse 

modo é inimigo de Cristo: não pode ser membro da Igreja de Jesus que o 

resgatou da maldição (Gl. 3.13) e da lei do pecado e da morte (Rm. 8.2) 

e nos deu liberdade, fazendo-nos FILHOS DE DEUS (Rm. 8.22). 

(ROCHA, 1944 p.60) 

 

     A religião oficial do Império, reagia a estas orientações dos acatólicos de forma 

severa pela imprensa, como o Jornal do Recife de 1865: “... os ultras católicos do 

Brasil querem apedrejar ao Dr. Kalley, impondo-lhe silêncio a força...”; 

Fluminense um jornal de Niterói em 1864 publica um artigo contra a presença do 

médico no Brasil: ”Viu-se no procedimento do Dr. Kalley, a quem nunca se 

deveria fazer atingir as proporções de um mártir e das honras de um cismático da 

fé religiosa, um perigo fatal para a religião católica...”. A resistência efetivada 

pela Igreja em relação à doutrina ensinada pelos protestantes dava-se em função 

da Igreja Católica pactuar com a escravidão no Brasil. 
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     Sobre os motivos, da participação do catolicismo brasileiro na escravidão, 

Túlio Pereira nos dá a seguinte explicação: 

 

A participação da Igreja Católica no processo de implantação e 

manutenção da escravidão negra no Brasil, a partir do século XVI, se 

deu de diversas formas e, isto foi possibilitado pela instituição, de uma 

união entre o Estado português e a Igreja, chamado de “padroado real”. 

Esta união, na verdade, subordinava a Igreja ao Estado em troca da 

exclusividade da ação evangelizadora nas terras descobertas, visando 

aumentar seu número de seguidores. Por outro lado, a igreja e a 

religiosidade foram utilizadas na justificação do sistema colonial, de 

cunho mercantilista, voltado para a geração de riquezas para Portugal. A 

escravidão negra se tornou um dos pilares na estrutura da sociedade e da 

economia colonial. Porém, este era um sistema hediondo de exploração 

humana, para estar ligado a uma instituição que foi criada para 

promover a fraternidade, a justiça e a paz entre os homens. (PEREIRA, 

2018 ) 

 

     A pastoral escrita por Kalley em relação a escravidão, doutrinando e legislando 

à Igreja Fluminense em relação a birra envolvendo João e Bernardino, poderíamos 

chamá-la de “Pastoral da Liberdade”. Este tema estava presente na política com os 

abolicionistas e na sociedade de uma forma geral, Kalley tomou uma posição, 

utilizando a bíblia e a razão para dar resposta ao questionamento. O desfecho 

daquela assembleia foi o seguinte, o irmão João Severo de Carvalho entregou 

carta de alforria aos seus escravos, enquanto o senhor Bernardino de Oliveira 

Rameiro, preferiu abandonar a igreja. 

     A escravidão foi um mercado gerador de riqueza para a nação, é só lembrar da 

propriedade que a coroa portuguesa recebeu de Elias Antônio Lopes, um 

mercador de escravos que cedeu sua chácara ao príncipe regente D. João VI em 

1808 para sua moradia em São Cristóvão no Rio de Janeiro. O Sr. Elias em 

retribuição recebeu do príncipe a comenda da Ordem de Cristo e a propriedade do 

ofício de tabelião e escrivão da Vila de Parati e em 1810 foi sagrado cavaleiro da 

Casa Real (GOMES, 2007). A Igreja Católica como mantenedora do monopólio 

religioso da Coroa, e sendo mantida por ela, não poderia ser contra a escravidão 

que tantos recursos traziam para riqueza do Brasil.  
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     Esta ordem estava sendo desafiada pelos desordeiros da fé, como eram 

classificados os protestantes; Kalley e seu espírito destemido, conhecedor da 

filosofia de Adam Smith de independência, cada indivíduo responsável pelo 

crescimento da empresa, neste caso “empresa da fé”, o mercado religioso estava 

sendo desafiado a se reinventar. O monopólio Católico estava perdendo força, 

devido a pouca atuação na sociedade e nos ensinos religiosos. O envolvimento 

com o Estado transformava-a em um agente público defensor dos interesses da 

Coroa, subtraindo da religião sua verdadeira vocação. 

     Os interesses de Kalley na libertação dos negros escravos, eram puramente 

humanitários e religiosos. Embora profeta, não fazia previsões do futuro; a 

abolição seria para o império a sua destruição, as dificuldades econômicas vividas 

pela administração de D. Pedro II foram ampliadas com a libertação dos escravos 

em 1888. 

 

A situação política da Província do Rio de Janeiro no final do Império 

refletia o quadro nacional em tons especialmente carregados. Apoiada 

num sistema político-administrativo extremamente centralizado, que 

incluía a nomeação dos presidentes das províncias e a absorção de 

grande parte das receitas tributárias por elas arrecadadas, a Monarquia 

enfrentava com bastante dificuldade temas como o abolicionismo, o 

alargamento da representação, a separação entre a Igreja e o Estado, a 

administração dos interesses nacionais frente ao capital estrangeiro ou a 

melhoria das condições de vida nas grandes cidades, sem encontrar 

soluções adequadas à preservação de suas bases sociais e políticas. Um 

dos sustentáculos do Estado imperial, a Província do Rio de Janeiro 

assistia também à intensificação, nas regiões vizinhas, das 

reinvindicações de autonomia e do movimento abolicionista. 

(FERREIRA et al,1989) 

 

     Este polêmico assunto dos benefícios ou malefícios da escravidão, não é de 

fácil resposta. Mesmo entre os evangélicos este assunto não era passivo, como é 

descrito no artigo de Elizete da Silva:  

 

 Após a abolição da escravatura em 1888, cessado o perigo de se opor ao 

Estado e parecerem resistentes às autoridades constituídas, os batistas 

construíram um discurso condenatório à escravidão, classificando-a 

como incompatível com a pureza do Evangelho, do qual eles se 
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consideravam os mais fiéis guardiões. O Rev. Taylor registrou a sua 

alegria com a queda do escravismo e do Império brasileiro, nos 

seguintes termos: “Os dois grandes inimigos do progresso do evangelho 

desapareceram no Brasil, a escravidão e o Império. Assim todos os 

inimigos do evangelho devem cair. Neste momento só há lugar para um 

Rei, e este é Jesus.”  Note-se que o regozijo do pastor não foi em função 

da libertação dos escravos, mas de fato pelo que a abolição significava 

para facilitar a expansão das doutrinas batistas. A escravidão era vista 

como um inimigo do Evangelho, evidentemente na medida em que os 

senhores proibiam seus escravos de frequentarem a Primeira Igreja 

Batista.  

Apesar de criticar a instituição da escravidão e reconhecer que os 

escravistas anglicanos tinham a mente fechada, o Reverendo Newbould 

não duvidou dos seus sentimentos religiosos e da observância dos 

rituais. Ao que parece, o ato piedoso de batizar os escravos, isto é, a 

obediência aos ritos e à ortodoxia, justificava e inocentava diante de 

Deus as cabeças duras, porém caridosas dos senhores escravistas. Tal 

linha de pensamento se aproxima em sua quase similaridade ao projeto 

escravista colonial dos jesuítas, que consideravam a escravidão como 

uma oportunidade única de os negros conhecerem as verdades 

libertadoras do Evangelho e da doutrina cristã, reforçando a aceitação da 

escravidão com um sacrifício que aproximava os “etíopes” de Cristo. O 

padre Vieira, que viveu quase toda a sua vida na Bahia, em 1633 

pregando aos escravos de um engenho baiano, colocou as vigas mestras 

desse pensamento: “sois imitadores de Cristo crucificado... porque 

padeceis em um modo semelhante o que o mesmo Senhor padeceu na 

sua cruz, e em toda a sua paixão. Cristo despido e vós despidos: Cristo 

sem comer e vós famintos; Cristo em tudo maltratado, e vós maltratados 

em tudo. Os nomes afrontados, de tudo isso se compõe a vossa imitação, 

que se for acompanhada de paciência, também terá merecimento de 

martírio.” (SILVA, 2003. P. 15/24) 

 

     Portanto, diferente dos outros segmentos religiosos que suportavam a 

escravidão formando um verniz de santidade, sem propriamente agir de forma 

contundente contra o escravagismo, o reverendo Kalley e sua independência 

relativa a agências missionárias que o subordinassem, enveredou por uma atitude 

segura e firme contra a escravidão inclusive proibindo que esta se formasse no 

ceio da Igreja Evangélica Fluminense. 
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     Sempre crítico agudo dos aparelhos de reprodução das desigualdades sociais, 

Kalley desenvolve seu ministério como um importante referencial neste processo 

de laicização, que estava em curso no Brasil no final do século XIX. Como o 

capital simbólico age sobre os indivíduos e a sociedade numa complexa relação de 

interdependência, ou seja, tanto controlam as relações sociais como são 

controlados por ela, dependendo do sentido que assume em cada momento 

histórico.  

     Como a sociedade ocidental está estruturada de uma forma hierarquizada de 

poder, geradora de desigualdade agindo sobre grupos ou indivíduos, sempre na 

busca de perpetuação do status dominante. A definição de cultura é muito 

complexa, não pretendo aqui trazer uma definição, mas uma reflexão sobre “as 

culturas” no plural, devido às variadas formas culturais vivenciadas dentro de uma 

sociedade. Segundo Bourdieu a cultura ou capital cultural, utiliza o termo capital 

em analogia ao poder e o aspecto utilitário relacionado à posse de determinadas 

informações, aos gostos e atividades culturais, estas atividades são responsáveis 

em determinar o hábito, que seria o conjunto de fatores sociais que levam o 

indivíduo ou grupo a determinadas ações na vida cotidiana.   

     A partir desta definição, Bourdieu nos fornece a condição do profeta como 

agente de transformação deste hábito: 

 

    O êxito do profeta permanece incompreensível enquanto a explicação 

estiver presa aos limites do campo religioso. A não ser que se invoque 

um poder no campo miraculoso, ou seja uma criação ex-nihilo de capital 

religioso, como faz Max Weber em algumas de suas formulações da 

teoria do carisma. Na verdade, assim como o sacerdote alia-se a ordem 

ordinária, o profeta é o homem das situações de crise quando a ordem 

estabelecida ameaça romper-se ou quando o futuro inteiro parece 

incerto. O discurso profético tem maiores chances de surgir nos períodos 

de crise aberta envolvendo sociedades inteiras, ou então, apenas algumas 

classes, vale dizer, nos períodos em que as transformações econômicas 

ou morfológicas determinam, nesta ou naquela parte da sociedade, a 

dissolução, o enfraquecimento ou a obsolescência das tradições ou dos 

sistemas simbólicos, que forneciam os princípios da visão de mundo e 

da orientação da vida. Destarte, segundo Max Weber, “a criação de um 

poder carismático, [...] constitui sempre o produto de situações 

exteriores e inauditas ou de uma “excitação” de um grupo de homens, 
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suscitada por alguma coisa extraordinária”. Também Marcel Mauss 

observou: “fomes e guerras suscitam profetas, heresias; contatos 

violentos influem sobre a própria repartição da população e sua 

natureza, mestiçagens de sociedades inteiras (é o caso da colonização) 

fazem surgir forçosamente novas ideias e novas tradições...”. 

(BOURDIEU, 1974: p. 73-74) 

 

     O proselitismo profético é usado como instrumento de poder simbólico, dando 

um novo sentido ao mundo social, em uma vereda que interliga a conduta 

cotidiana aos princípios  éticos e religiosos. Na disputa do monopólio dos bens de 

salvação, o profeta aparece como algo novo, uma possível ruptura da velha ordem 

sacerdotal que não atendia mais as necessidades das pessoas. 

     Quando Bourdieu infere ao Estado, principalmente através da educação, o 

poder de incorporar a reproduzir a ordem social; que no Brasil Império a 

preservação da ordem social, foi responsabilidade da igreja, principalmente pelos 

jesuítas; a educação era quase imperceptível, neste período. Dando ao 

proselitismo protestante, oportunidade de influenciar a sociedade brasileira com a 

pregação do evangelho, não sem confrontos e celeumas no campo social e 

político. Os acatólicos sofriam com restrições ao registro de natalidade, casamento 

e atestado de óbito, todos emitidos oficialmente pela Igreja Católica. Certamente 

não é possível esgotar todos os assuntos relativos a influência do protestantismo 

no Brasil, são ações multifacetadas de várias Associações Missionárias, embora o 

Dr. Robert Kalley não estivesse associado a nenhuma delas.  

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

     Ao finalizar esta monografia, percebo que há muito a dizer sobre a influência 

do protestantismo no Brasil e sobre o processo de laicização, concluído 

oficialmente com a proclamação da República Federativa do Brasil. Penso na 

metáfora de um novelo de lã, cujo fio, quando puxado, vai se desenrolando cada 

vez mais.  Só um pouco deste fio foi puxado. 
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Minha pesquisa baseou-se principalmente em registros de época, como jornais, 

periódicos e cartas. O Jornal “O Cristão” foi o estopim motivacional para a 

pesquisa; ali estão registrados as histórias dos missionários, as preocupações, os 

anseios, não só dos Congregacionais, mas de todos os estratos protestantes 

desejosos em estabelecer-se no Brasil. O foco principal foi Robert Reid Kalley, 

missionário escocês e sua esposa. 

     Meu objetivo foi descortinar o modo operante da religião oficial no Brasil 

desde sua colonização, as suas limitações, como também o seu envolvimento com 

o poder Imperial, buscando sempre a perpetuação do seu status. Procurei 

descrever de forma resumida, as ações do Dr. Kalley, desde a sua formação 

médica na Escócia, seu primeiro casamento e seu primeiro trabalho como médico 

e missionário na Ilha da Madeira, seu segundo casamento com Sarah e sua 

chegada ao Brasil em 1855.  

     A utilização de mídias sociais para a comunicação do proselitismo protestante, 

bem como a defesa da fé, foram ações inovadoras. A independência em relação as 

Agências Missionárias proporcionou liberdade na forma de implantar um novo 

conceito de cristianismo em território brasileiro. 

     A pesquisa que ora concluo, permitiu-me refletir sobre um assunto tão 

pertinente para a época, como também tão presente nos dias atuais, que é a 

separação da igreja do Estado. Vários movimentos contribuíram para que a Igreja 

fosse desligada do Estado, procurei fazer um recorte para, de alguma forma,  

contribuir para o conjunto dos trabalhos acadêmicos escritos sobre este tema. 
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